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Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS):




esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät
kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä
kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.

U RAKKANEVAN

TUULIVOIMAPUISTO

Infinergies Finland Oy suunnittelee Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa
tuulivoimapuistoa.
Urakkanevan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla Pajukosken sähköaseman kautta Uusnivalan sähköasemalle.
Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnittelua yleiskaavoituksen alkuvaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijaintiin vaikuttavat luonnonolosuhteet, melu- ja varjostusanalyysit
sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden väliset minimietäisyydet optimaalisen tuotannon varmistamiseksi.

S UUNNITTELUN

TAVOITTEET

Infinergies Finland Oy on tehnyt Ylivieskan kaupungille aloitteen Urakkanevan tuulivoimapuiston
yleiskaavan laadinnasta. Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 18.5.2015 § 54 hyväksynyt aloitteen ja päättänyt yleiskaavan vireilletulosta. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden
lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähkönsiirtoa varten tarvittavista maakaapeleista.
Yleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
Yleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien
myöntämisen perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja
sen hyväksyy Ylivieskan kaupunginvaltuusto.
Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa
2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.
Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

S UUNNITTELUN

LÄHTÖKOHDAT

S UUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA
Yleiskaava-alue sijoittuu Ylivieskan kaupungin kaakkoisosaan, Nivalan kunnanrajan tuntumaan.
Ylivieskan keskustaan kaava-alueelta on noin 15 kilometriä, Sievin keskustaan noin 19 kilometriä
ja Nivalan keskustaan noin 7 kilometriä. Kaava-alueen laajuus on noin 570 hehtaaria.
Kaava-alueen tuulivoimarakentamiseen suunnitellut alueet ovat pääosin talousmetsäkäytössä.
Suurin osa puustosta on nuorta kasvatusmetsää ja taimikkoa. Alue on vetistä ja soistunutta ja
kokonaan ojitettua. Alueille sijoittuu metsäautotieverkostoa. Kaava-alueen luoteislaitaan sijoittuu
Vasaman metsätie, jonka kautta kulku alueelle tapahtuu. Kaava-alueen läpi itä-länsisuuntaisesti
sijoittuu Kitulan metsätie, josta erkanee metsäautoteitä pohjoiseen ja etelään. Kaava-alueelle ei
sijoitu peltoalueita yhtä Kitulan metsätien varressa olevaa pientä peltolaikkua lukuun ottamatta.
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Kaava-alueen lounaispuolelle, lähimmillään noin 4,5 kilometrin etäisyydelle kaava-alueesta sijoittuu Ylivieskantie (Vt 27).

Kuva 1. Urakkanevan kaava-alueen sijainti.
Kaava-alueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Kaava-alueen keskelle sijoittuu vanha metsästysmaja, jonka käyttötarkoitus Ylivieskan rakennusvalvonnan mukaan on metsästysmaja, ei
lomarakennus. Myös kaava-alueen pohjoisosassa on eräkämppä. Kaava-aluetta lähin yksittäinen
asuinrakennus sijoittuu kaava-alueen koillispuolelle noin 1,7 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista ja samalle kiinteistölle sijoittuu myös lomarakennus (eräkämppä). Lähimmät lomarakennuksiksi Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa luokitellut rakennukset sijaitsevat noin
1,6 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta kaava-alueen koillispuolella. Ylivieskan rakennusvalvonnan tietojen mukaan ne eivät kuitenkaan ole rakennusluvallisia lomarakennuksia, vaan esimerkiksi metsätalouteen liittyviä taukotupia tai eräkämppiä. Varsinaisia lomarakennuksia alle 2 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista tuulivoimaloista ei sijoitu kuin edellä
mainittu yksi. Nivalan puolella lähin asuinrakennus sijoittuu Hakuperälle kaava-alueen kaakkoispuolelle noin 2,3 kilometrin päähän lähimmästä voimalasta ja lähin lomarakennus niin ikään Hakuperälle noin 2,4 km päähän lähimmästä voimalasta.
Kaava-alue sijoittuu Kalajokilaakson koillispuoliselle korkeammalle selännealueelle, pääosin noin
90–98 metriä merenpinnan yläpuolelle. Korkeimmat kohdat sijaitsevat noin 98 metriä merenpinnan yläpuolella kaava-alueen koillisosassa.
Maasto laskee alueen lounaisreunaa kohti ja on alimmillaan noin 90 metriä mpy. Kaava-alueelle
tai sen lähialueelle ei sijoitu luonnontilaisia pienvesiä. Turvemaat on pääosin tehokkaasti ojitettuja ja alueelle sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa. Kalajoki sijoittuu kaava-alueen
lounaispuolelle noin 5 km etäisyydelle. Lähin pohjavesialue, Tihunkorpi (1153504), sijaitsee 6,1
kilometrin päässä kaava-alueen kaakkoispuolella.
Urakkanevan yleiskaava-alueelle sijoittuu kaksi muinaisjäännöstä, Aikalanhauta noin 140 metriä
voimalasta 4 itä-koilliseen ja Urakkaneva noin 240 metriä voimalasta 3 itään. Alueelle ei sijoitu
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä eikä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alue, etäisyys lähimmillään noin 1,5 km. Kalajokilaakso on myös maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä lähimpänä sijaitsee Kyösti ja Kalervo Kallion talot noin 8,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta.
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Maakunnalllisesti tai se
eudullisesti m
merkittävistä
ä rakennetuista kulttuurriympäristöis
stä lähimpän
nä sijaitsevat Yli-Säily Ylivie
eskassa ja M
Mehtälä Nivalassa.
Urakkanev
van kaava-alueelle ei ssijoitu Naturra-alueita, luonnonsuoje
elualueita, suojeluohjelmien
kohteita ta
ai niitä vastaavia alueiita. Kaava-a
aluetta lähin
n Natura-alu
ue on Rimp
pineva–Linttineva
(FI1002014
4), joka sijo
oittuu noin 1
12 km kaava-alueen ete
eläpuolelle. Rimpineva–Linttineva on
o liitetty myös
s soidensuo
ojeluohjelma
aan samannimisenä koh
hteena (SSO
O110349) ja Natura-alueen
kanssa yhtteneväisellä aluerajaukssella. Kaava--aluetta lähin luonnonsu
uojelualue on
n Kauniskankaan
luonnonsuo
ojelualue (Y
YSA207255) noin 4,4 km
m kaava-alu
ueesta koillisseen. Urakk
kanevan tuulivoimapuiston kaava-alueen lounaisp uolelle, noin
n 7,9 km ettäisyydelle, ssijoittuu my
yös Miestenm
mäen
(MOR-Y11--071) valtak
kunnallisesti arvokas moreenimuodostuma.

V ALTAKU NNALLISET
T ALUEIDE NKÄYTTÖT AVOITTEET
T
Valtakunna
alliset alueid
denkäyttötav
voitteet ovatt osa maank
käyttö- ja ra
akennuslain mukaista alueia
denkäytön suunnittelu
ujärjestelmää
ä. Alueidenk
käyttötavoittteet tulee otttaa huomio
oon ja niitä tulee
edistää my
yös tuulivoim
mapuistojen y
yleiskaavoituksessa.

P OHJOIS -P
- OHJANM AAN MAAK
KUNTAKAAV
VA
Suunnittelu
ualueelle on
n voimassa maankäytttö- ja rake
ennuslain (1
132/99) mu
ukainen Poh
hjoisPohjanmaa
an maakunttakaava, jok
ka on vahvistettu ymp
päristöministteriössä 17.2.2005 ja tullut
t
lainvoimais
seksi korkeim
mman oikeu den päätöks
sellä 25.8.20
006.

Kuva 2. Ote Pohjjois-Pohjanm
maan voima
assa olevasta maaku
untakaavasta
a. Urakkan
nevan
tuulivoimap
puiston sija
ainti on oso
oitettu puna
aisella katko
oviivalla ja maakaapeliireittivaihtoe
ehdot
sinisellä ka
atkoviivalla.
Urakkanev
van kaava-allueen itäraja
an myötäisesti kulkee pääsähköjoh
p
hdon yhtey
ystarve 400
0 kV
ja 220 kV
V. Kaava-alu
ue sijaitsee m
maakuntaka
aavassa muu
utoin ns. vallkoisella alue
eella, jolla ei
e ole
erikseen os
soitettuja toimintoja tai aluevarauks
sia.
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Urakkanev
van
yleis
skaava-aluettta
kosk
kee
kaa
avamerkintä
kaupu
unki-maase
eutuvuorovaik
kutusalue (kmk).
(
Kaa
avamerkinnä
ällä on osoittettu kaupu
unkiseutuun liittyviä alu
ueita,
joilla keh
hitetään errityisesti k
kaupungin ja maaseu
udun vuorrovaikutukse
een perusttuvaa
elinkeinoto
oimintaa, etä
ätyötä ja asu
umista.
Urakkanev
van kaava-alueen lähistö
ölle on merkiitty maakunttakaavassa m
myös seuraa
avat toiminn
not:
Kaava-alue
een lounais
spuolelle o n merkitty
y Kalajokillaakson m
maaseudun kehittäm
misen
kohdealue
e
(mk-6). Merkinnäll ä osoitetaan ylikunnallisia maase utuasutukse
en alueita, joilla
erityisestti
muihin
maaseutuel inkeinoihin,
kehitetään
maatalo
outeen
ja
luonnonja
tukeutuvaa
kulttuuriym
aisemaan
mpäristöön
sekä
ma
a
asumista
a,
elinkein
notoimintaa
ja
virkistyskäyttöä.
a Kalajokilaa
Kaava-alue
een lounaisp
puolella oleva
akson osa on osoitettu merkinnällä, jolla osoite
etaan
valtakunn
nallisesti ar
rvokkaat m
maisema-alu
ueet ja rake
ennetut kullttuuriympä
äristöt.
Kaava-alue
een lounaisp
puolella on ossoitettu pää
äsähköjohto
o 110 kV.
Kaava-alue
een itäpuolelle on osoite
ettu pääsäh
hköjohdon yhteystarve
y
e 110 kV Nivalan ja Ha
aapaveden välillle.
Maakuntak
kaava-aluetta
a
koskevi en
alueidenkäytön
kehittämisp
periaatteiden
n
ja
yle
eisten
kaavamäärräysten muk
kaan maank
käyttöä suunniteltaessa on tuettav
va metsätalo
ousalueiden ja yksiköiden yhtenäisyy
yttä ja toim
mivuutta. Metsien
M
mon
nipuolista hy
yödyntämisttä tulee ed
distää
sovittamalla yhteen erri käyttömuo
otojen ja luo
onnon monim
muotoisuude
en tavoitteitta. Lentoeste
eiden
ulee ottaa huomioon lentoasemien ja len
ntopaikkojen
n ympäristö
össä.
korkeusrajoitukset tu
Maakuntak
kaavassa liik
kennettä ja tteknistä huo
oltoa varten osoitettuja alueita kosk
kee maankäyttöja rakennu
uslain mukainen ehdolli nen rakenta
amisrajoitus. Lupaa ma akuntakaava
an toteuttam
mista
vaikeuttavaan rakenta
amiseen ei p
pääsääntöise
esti saa myö
öntää. Lupa on kuitenk
kin myönnetttävä,
jos hakija
alle aiheutuu huomatta
avaa haitta
aa eikä alu
uetta lunastteta tai ha
akijalle suorriteta
kohtuullista
a korvausta..

M AAKUNT
TAKAAVAN 1. VAIHEK
KAAVA
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaka
m
aavaan 1. vaihekaava on hyväkssytty maakuntavaltuusttossa
ministeriö va
aihemaakuntakaavan 23
3.11.2015. Maakuntakaavan
2.12.2013.. Ympäristöm
ahvisti 1. va
1. vaihekaavassa käsitteltävät päätteemat ovatt energiantuotanto ja -siiirto, kaupan
n palvelurak
kenne
ja aluerake
enne, taajam
mat, luonnon
nympäristö ja
a liikennejärrjestelmä ja logistiikka.

Kuva 3. Ote Poh
hjois-Pohjan
nmaan maa
akuntakaava
an 1. va
aihekaavasta
a. Urakkan
nevan
tuulivoimap
puiston sija
ainti on oso
oitettu puna
aisella katko
oviivalla ja maakaapeliireittivaihtoe
ehdot
sinisellä ka
atkoviivalla.
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Maakuntak
kaavan 1. va
aihekaava erroaa voimassa olevasta maakuntaka
aavasta Urak
kkanevan alueella seuraaviien merkintö
öjen osalta:
Urakkanev
van kaava-alue ei sijoitu 1. vaihemaa
akuntakaava
assa tuulivo
oimaloiden alueelle (tv
v-1 –
alueet). Urrakkanevan itäpuolelle s ijoittuu 1. va
aihemaakuntakaavassa kuitenkin tv-1 alue 350..
1. vaihekaavassa on osoitettu
o
en -merkinnällä
ä energiahu
uollon alue
e Urakkanevan kaava-alueen
eteläpuolellle.
1. vaihekaavassa on osoitettu
o
tu--1 -merkinnä
ällä turvetu
uotantoon s
soveltuvia alueita Ura
akkanevan kaav
va-alueen ym
mpäristöön.
1. vaihekaa
avassa on osoitettu EO- tu -merkinnällä turvetu
uotantoalue
e Urakkanev
van kaava-alueen
koillispuole
elle.

M AAKUNT
TAKAAVAN 2. VAIHEK
KAAVA
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa
m
ava uudistui ensimmäis
sen vaihekaa
avan jälkeen toisella va
aihekaavalla. Toinen
T
vaihemaakuntak
kaava hyväk
ksyttiin maa
akuntavaltuu
ustossa 7.12
2.2016. Tois
sessa
vaihemaak
kuntakaavassa käsitellytt teemat ov
vat maaseud
dun asutusra
akenne, kulttuuriympäristöt,
virkistys- ja
j matkailua
alueet, seud
dulliset materiaalikeskus- ja jättee
enkäsittelyalueet, seudu
ulliset
ampumara
adat sekä puolustusvoim
mien alueet.
2. vaihekaavan merkin
nnät ja mää
äräykset eivä
ät eroa voim
massa olevassta maakunttakaavasta UrakU
kanevan allueen osalta.

Kuva 4. Ote Poh
hjois-Pohjan
nmaan maa
akuntakaava
an 2. va
aihekaavasta
a. Urakkan
nevan
tuulivoimap
puiston sija
ainti on oso
oitettu puna
aisella katko
oviivalla ja maakaapeliireittivaihtoe
ehdot
sinisellä ka
atkoviivalla.
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M AAKUNT
TAKAAVAN 3. VAIHEK
KAAVA
Maakuntah
hallitus on 18.1.2016 p
päättänyt Pohjois-Pohja
anmaan maa
akuntakaava
an uudistam
misen
kolmannen
n vaiheen (3. vaihem
maakuntakaa
ava) vireille
e tulosta. Voimassa olevan Poh
hjoisPohjanmaa
an maakunta
akaavan hyv
väksymisen ja
j vahvistam
misen jälkeen
n (2005) ma
aakunnan toiimintaympäristtössä on tap
pahtunut alu
ueidenkäyttö
öön vaikuttav
via muutokssia. Kolmann
nessa vaihem
maakuntakaava
assa käsiteltävät maaku
unnan alueid
denkäyttöä koskevat te
eemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalue
eet, mineraa
alipotentiaalii- ja kaivosa
alueet, Oulun seudun lii kenne ja maankäyttö, tuulit
voima-alue
eiden tarkisttukset, Vaal an ja Himangan kaavamerkintöjen
n tarkistukse
et ja muut maam
kuntakaava
amerkintöjen päivitykse
et.
3. vaihema
aakuntakaav
van luonnos oli nähtävillä 10.4.–12..5.2017 väli senä aikana
a. Kaavaluon
nnoksessa on poistettu
p
Urakkanevan it äpuolella ole
evan tuulivoimaloiden allueen (tv-1, 350) kaavamerkintä. Uute
ena tuulivoimaloiden allueena on merkitty
m
Haa
apavedelle R
Riskalankank
kaan alue (tv-1,
363) noin 13 kilometriin etäisyyde lle Urakkane
evasta koillis
seen. Urakka
anevan alue sijoittuu Niv
valaHaapajärvii mineraaliva
arantoalueel le.
3. vaiheka
aavassa on osoiitettu m
mineraalivarrantoalue Urrakkanevan kaava-alueen länsipuo
olelle.
Merkinnällä
ä osoitetaan sellaisia vy
yöhykkeitä, joissa on tod
dettu merkitttäviä malmi- ja mineraa
alivarantoja.

O
Pohjois-Pohjanmaan
n maakuntak
kaavan 3. vaihekaavan
v
luonnoksesta. Urakkan
nevan
Kuva 5. Ote
tuulivoimap
puiston sija
ainti on oso
oitettu puna
aisella katko
oviivalla ja maakaapeliireittivaihtoe
ehdot
sinisellä ka
atkoviivalla.

Y LEIS - JA
A ASEMAKA
AAVAT
Urakkanev
van tuulivoim
mapuiston ka
aava-alueella ei ole voim
massa olevia
a yleiskaava
a-alueita. Lä
ähimmät voima
assa olevat yleiskaavat ovat Ylivies
skan keskusttan yleiskaa
ava 2030 no
oin 13 kilom
metrin
etäisyydellä ja Pajukos
ski I tuulivoi mapuiston yleiskaava
y
noin 14 kilom
metrin etäisy
yydellä suunn
nitelluista voim
maloista. Tuo
omiperän tuu
ulivoimapuis
ston osayleis
skaava on hy
yväksytty ka
aupunginvalttuustossa 2014
4, kaavasta valitettiin ko
orkeimpaan hallinto-oike
euteen ja ko
orkein hallinto-oikeus on
n hylännyt kaavasta tehdyt valitukset.. Tuomiperän kaava-alue
e ulottuu läh
himmillään noin
n
9 kilom
metrin
etäisyydelle suunnitellu
uista voimal oista.
FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy

7

20.2.2018

YLIVIESKAN KAUPU
UNKI
URAKKANE
EVAN TUULIV
VOIMAPUIST
TON YLEISKA
AAVA
OSAL
LLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITE
ELMA

Ylivieskan keskustasta kaakkoon V
Vähäkangas-Sorvisto -alueelle on v
vireillä osayle
eiskaavan uudistaminen ja
a laajentamin
nen. Kaava- alue ulottuu lähimmillää
än noin 5,5 k
kilometrin ettäisyydelle suuns
nitelluista voimaloista.
v
Raudaskylä
ällä on vanhentunut oike
eusvaikutukseton osayle
eiskaava vuo
odelta 1982.. Kaavan laa
atiminen oikeus
svaikutteisek
ksi on tulossa
a vireille.
Kaava-alue
een kaakkois
spuolella Niv
valassa on voimassa
v
Niv
valan yleiska
aava 2015. Kaava-alue ulottuu lähimm
millään noin 3 kilometrin
n etäisyydelle
e lähimmistä
ä suunnitellu
uista voimalo
oista. Uusniv
valan
ja Pajukosk
ken sähköas
semat sijoittu
uvat kaava-alueen ulkop
puolelle, eivä
ätkä Urakkanevan suunn
nitellut maakaa
apelireittivaihtoehdot ulo
otu kaava-alueelle.
Urakkanev
van tuulivoim
mapuiston ka
aava-alueella
a tai sen välittömässä lä
äheisyydessä
ä ei ole voim
massa
olevia asem
makaavoja. Lähimmät a
asemakaavoitetut alueett ovat Raud askylässä noin 5,3 km etäisyydellä su
uunnitelluista voimaloistta sekä Yliv
vieskan kesk
kustan aluee
ella noin 14 km etäisyy
ydellä
suunnitellu
uista voimalo
oista ja Niva
alan keskus
stan alueella noin 7 km
m etäisyydellä suunnitelluista
voimaloista
a.

M UUT TU ULIVOIMA HANKKEET
Urakkanev
van tuulivoim
mapuiston y mpäristössä
ä on suunnittteilla myös muita tuuliivoimahankk
keita.
Lähimmäs Urakkaneva
an kaava-alu
uetta sijoittu
uu Hirvinevan
n tuulivoima
apuisto noin 2 km Urakk
kanevan kaava--alueesta po
ohjoiseen. Lä
ähin toiminn
nassa oleva tuulivoimapu
uisto on Pajukoski 1 noiin 14
km Urakka
anevan kaava-alueesta länteen. Oheisessa
O
ku
uvassa on e
esitetty tuulivoimapuisto
ot ja
hankkeet 20
2 km säteellä Urakkane
evan kaava-a
alueesta.

Kuva 6. Urakkanevan
U
n tuulivoima
ahankkeen ympäristöön
y
sijoittuvat m
muut tuulivo
oimahankkeet ja
tuulivoima
toiminnass
sa
olevat
apuistot.
Punaisella
on
merk
kitty
toimiinnassa
olevat
tuulivoimap
puistot, vih
hreällä hank
kkeet jotka
a on luvitettu tai kaa
avoitus valm
mis ja siniisellä
kaavoituks
sessa tai YVA
A-menettelysssä olevat hankkeet. Pellkällä siniselllä kehällä merkityt
m
hank
kkeet
ovat vasta esisuunnitte
elussa.
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J VAIKUT
JA
TUSTENA RVIOINTI
I

Merkittävie
en tuulivoimahankkeiden
n ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mu
ukaisessa ym
mpäristövaikutusten arvioiintimenettely
yssä. Urakk
kanevan tuulivoimahank
kkeeseen on sovellettu YVAmenettelä. Urakkaneva
an tuulivoim
mapuiston YV
VA-menettely
yn yhteydesssä on tehty seuraavat selvis
tykset:





Luo
ontoselvitykset
Selvitys vaikuttuksista ma
aisemaan ja kulttuuriym
mpäristöille ssekä näkem
mäalueanalyy
ysi ja
vallokuvasovitteet
Me
elu- ja varjos
stusselvityksset (WindPro
o -ohjelman mallinnuksin
n)
Ark
keologinen in
nventointi

Lisäksi on selvitetty mm.
m
hankkee
en vaikutuks
set maankäy
yttöön, asum
misen olosuh
hteisiin, mets
sätakailuun, metsästykseen, elinkeinoihi n ja talouteen sekä sosiaalilouteen, virkistyskäyttöön ja matk
set vaikutu
ukset ja yhtteisvaikutuksset muiden hankkeiden kanssa. Va
aikutusten arvioinnissa selvis
tettiin myö
ös kansalaistten ja muide
en osallisten näkemyksett.
Selvitettäv
vät vaikutuk
kset on mä
ääritelty tarrkemmin ym
mpäristövaik
kutusten arv
viointimenettelyn
(YVA) yhte
eydessä. Vaikutusten se
elvittäminen
n perustuu alueelta
a
käy
ytössä oleviin perustieto
oihin,
alueella su
uoritettuihin maastokäyn
nteihin, osallisilta saataviin lähtötie
etoihin, lausuntoihin ja huonitelmien ym
mautuksiin
n sekä laadittavien suunn
mpäristöä mu
uuttavien om
minaisuuksie
en analysointtiin.
Vaikutusten selvittämisen tarkoitu
uksena on jo
o suunnittelun aikana saa
ada tietoa suunnittelura
atkaisujen merk
kityksestä ja
a siten paran
ntaa lopullise
en suunnitelm
man laatua.

K AAVOIT UKSEN YHT
TEENSOVIT
TTAMINEN YVA- MENETTELYN K
KANSSA
YVA-lain 5 §:n mukaa
an "yhteisviiranomaisen, kaavaa laativan kunn
nan tai maa
akunnan liito
on ja
hankkeesta
a vastaavan on oltava rriittävässä yh
hteistyössä hankkeen
h
arrviointimene
ettelyn ja kaavoituksen yhtteensovittam
miseksi".
Ympäristöv
vaikutusten arviointimen
nettely on tä
ärkeä osa yle
eiskaavan la
aadintaa. Ym
mpäristövaiku
utusten arvioin
ntia varten te
ehdyissä selv
vityksissä on
n huomioitu yleiskaavoittuksessa tarrvittavat selv
vitystarpeet, jolloin yleiskaa
ava voidaan laatia YVA menettelyn
m
selvitysainei
s
ston pohjaltta.

Kuva 7. YV
VA-menettellyn suhde m
maankäyttö- ja
j rakennusllain mukaise
een kaavapro
osessiin.

O SALLLISTUMIN
NEN

JA VU
UOROVAIK
KUTUS

O SALLIST
TUMINEN
Osallisilla on
o oikeus otttaa osaa ka
aavan valmis
steluun, arvioida sen vaiikutuksia ja lausua kaav
vasta
mielipiteen
nsä (MRL 62 §).
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Kuva 8. Ylleiskaavoituk
ksen vaiheett sekä osallis
stumismahdollisuudet.

O SALLISE
ET
Osallisia ov
vat


kiinteiistönomistajat



ne, jo
oiden asumis
seen, työhön
n tai muihin oloihin valm
misteilla olev
va kaava sa
aattaa huomattavasti vaikuttaa:
v
o





kaavan vaik
k
kutusalueen asukkaat, yritykset
y
ja elinkeinonh
harjoittajat, virkistysalue
eiden
k
käyttäjät,
ka
aavan vaikuttusalueen maanomistaja
at ja haltijat

virano
omaiset, joid
den toimialaa
a suunnittelu
ussa käsitellään:
o

k
kunnan
hallintokunnat ja
a lautakunna
at

o

n
naapurikunn
nat; Nivala, S
Sievi ja Haap
pavesi

o

Pohjois-Pohjanmaan e
P
elinkeino-, liikenne- ja
j
ympärisstökeskus (ELY), Poh
hjoisP
Pohjanmaan
liitto, Jok
kilaaksojen pelastuslaito
os, Pohjois--Suomen alluehallintovirasto
(
(AVI),
Liike
ennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Tra
rafi, Museov
virasto, Poh
hjoisP
Pohjanmaan
maakuntam
museo ja Puo
olustusvoima
at (3. logistiiikkarykmenttti)

yhteis
söt, joiden to
oimialaa suu nnittelussa käsitellään:
o

asukkaita ed
a
dustavat yht eisöt kuten asukasyhdis
stykset sekä kylätoimiku
unnat; Rauda
askyl
län
kyläyhdistys ry, Löy
ytyn kyläyhd
distys ry, Sarjankylä–Erk
kkilän kyläosuuskunta, Meht
tälän
maa- ja kotitaloussseura ja Pad
dingin maa- ja
j kotitaloussseura.

o

ttiettyä intres
ssiä tai väesstöryhmää edustavat
e
yh
hteisöt, kute n luonnonsu
uojeluyhdisty
ykset
j
ja
yrityksiä
ä edustava
at yhteisött; Metsänhoitoyhdistyss Kalajokila
aakso, Poh
hjoisP
Pohjanmaan
luonnonsuo
ojelupiiri, Po
ohjois-Pohjan
nmaan lintuttieteellinen yhdistys,
y
Yliviesk
kan
riistanho
oitoyhdistys ja Raudasky
ylän metsästtysseura ry

o

e
elinkeinonha
arjoittajia ja yrityksiä edustavat yhte
eisöt;

o

muut paikalllisella tai alu
m
ueellisella ta
asolla toimivat yhteisöt k
kuten tienho
oitokunnat ja
a ves
siensuojeluy
yhdistykset;

o

erityistehtäv
e
viä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten
k
energ
gia- ja vesilaitokset; Fingrid
a Oy
O
Oyj,
Finavia Oyj ja Digita
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JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET JA AIKATAULU

Aikataulu on suuntaa antava.

K AAVOITUKSEN VIREILLETULO ( KEVÄT 2015)
Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 18.5.2015 § 54 hyväksynyt Infinergies Finland Oy:n tekemän kaavoitusaloitteen Urakkanevan tuulivoimapuiston yleiskaavan laadinnasta ja päättänyt kaavoituksen vireilletulosta.
Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä on laadittu tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 27.9.2016 § 80
hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja oikeuttanut teknisen palvelukeskuksen asettamaan sen nähtäville sekä varaamaan osallisille tilaisuuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL
62 §:n perusteella ja MRA 30 §:n mukaisesti.
OAS on saatavilla Ylivieskan kaupungin kaupungintalolta ja kaupungin internetsivuilla osoitteessa:
http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus
OAS:n nähtäville asettamisesta kuulutettiin julkisesti Kalajokilaakso- ja Nivala-lehdissä, Ylivieskan
ja Nivalan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Ylivieska kaupungin internetsivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on saatavilla kunnasta koko kaavaprosessin ajan, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja
vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Yleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu.

Y LEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE ( HUHTIKUU – ELOKUU 2017)
Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päättää valmisteluvaiheen aineiston asettamisesta nähtäville. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan julkisesti Kalajokilaakso- ja Nivalalehdissä, Ylivieskan ja Nivalan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Ylivieska kaupungin internetsivuilla. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus, josta tiedotetaan kuulutuksen yhteydessä.
Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana valmisteluvaiheen aineistosta ja kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet on osoitettava Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (os. Ratakatu 1, 84100 Ylivieska)
ennen nähtävilläolon päättymistä. Valmisteluvaiheen aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet.

Y LEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE ( SYYSKUU 2017 – MAALISKUU 2018)
Yleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan kevättalvella 2018. Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päättää sen nähtäville asettamisesta.
Nähtäville asettamisesta kuulutetaan julkisesti Kalajokilaakso- ja Nivala-lehdissä, Ylivieskan ja Nivalan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Ylivieska kaupungin internetsivuilla. Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on osoittava kirjallisena Ylivieskan
kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle ennen nähtävilläolon päättymistä. Ehdotusvaiheessa kaava-alueen kaikille maanomistajille lähetetään postitse tiedote kunnassa tiedossa olevien
osoitteiden mukaisesti.
Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus, josta tiedotetaan kuulutuksen yhteydessä.
Kaavaehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa 2. viranomaisneuvottelu.
Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi
ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet.
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Y LEISKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE ( HUHTIKUU 2018 – KESÄKUU 2018)
Ylivieskan kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ELY-keskusta, muita lausunnon antaneita ja tiedottamista erikseen pyytäneitä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Yleiskaavan saatua lainvoiman siitä ilmoitetaan voimaantulokuulutuksella.

Y HTEYSTIEDOT
Yleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja Ylivieskan kaupungin internetsivuilta http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus
sekä seuraavilta henkilöiltä:

Ylivieskan kaupunki
Kyöstintie 4, 84100 YLIVIESKA
PL 70, 84101 YLIVIESKA
Risto Suikkari
Kaupunginarkkitehti
puh. 044 4294 232
risto.suikkari@ylivieska.fi

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU
Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija, arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaava:

Infinergies Finland Oy
Karppilantie 20, 90450 Kempele
Sisko Kotzschmar
puh. 044 7595 050
sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com
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